Wonen in een tent
Heb jij wel eens in een tent geslapen?
Misschien wel in deze vakantie.
Misschien mag je het wel een nachtje achter in de tuin proberen.
Je doet de rits dicht, je hebt een klein huis.
Je hoort alles buiten. De wind, de vogels, een mug.
Je bent dicht bij de natuur.
In de tijd van de Bijbel woonden Abraham, Izak en Jacob in tenten.
Tijdens de reis door de woestijn woonden de Israёlieten in tenten.
De tenten waren gemaakt van dierenhuiden.
Of ze waren geweven van het haar van kamelen of geiten.
Daardoor waren de tenten altijd bruin of zwart van kleur.
Hier zie je een plaatje hoe een tent werd gebouwd.
Over tentstokken werden touwen gespannen.
Daaroverheen werd het tentdoek gehangen.
Wat heel handig was, dat de zijkanten opengeslagen konden worden.
Dan kon er frisse lucht in de tent komen.
De tent was van binnen door een gordijn in twee stukken verdeeld.
Een kant voor de mannen en een kant voor de vrouwen en kinderen.
Probeer het in het groot of klein maar eens na te maken.

Tijdens de tocht door de woestijn hadden de Israёlieten een tent als Heiligdom:
De Tabernakel. Daar woonde de Heere te midden van Zijn volk.
Daar vierde men de eredienst.
In Jesaja 40 vind je een mooie tekst.
Zet de puzzelstukjes in de goede volgorde.
De Heere heeft de hemel en de aarde gemaakt.
Kijk ook maar eens naar de lucht.
Prachtig blauw, met wolken, een heldere sterrennacht.
Net een koepel, boven de aarde gespannen.
Wij mogen op deze aarde wonen. We moeten er zuinig op zijn, er voor zorgen.
Vroeger woonde de Heere bij Zijn volk. In een tent, een tabernakel.
Nu wil Hij ook bij ons wonen.
Ook bij jou. Staat de deur van jouw hart voor Hem open?
Hij wil ook bij jou woning maken.
Je mag bij de Heere schuilen, zoals het in psalm 27 staat:
…mij bergen in ’t verborgen van Zijn tent…

